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Какво са ключовите думи?

Ключовите думи са думи или изрази за които 
потребителите търсят в търсачките. 

За какво са ни ключовите думи?
Да намерите най-правилните ключови думи е може би 
20% от успеха на вашия сайт в търсачките. 

С ключовите думи: 
- разбирате за какво да оптимизирате сайта си!!!
- ... и кои страници на сайта си
- ... и как да оптимизирате правилно страниците на 
сайта си
- каква реклама да пуснете за сайта си (и евентуално 
къде)
- довеждате правилните потребители на сайта си
- и... печелите (много) повече пари!



Видове ключови думи за търсачките и Adwords:

- Broad Match (широко търсене)
- Phrase Match (търсене по фраза)
- Exact Match (точно търсене)
- Negative Match (негативно търсене)

https://support.google.com/adwords/answer/2497836?hl=bg

https://support.google.com/adwords/answer/2497836?hl=bg


Видове ключови думи (този път за нас):

- висококонкурентни - много трудни ключови думи, обикновено са 
думи от по една дума.
- средноконкурентни - средно трудни ключови думи, обикновено са 
думи или изрази от една до две думи.
- нискоконкурентни - лесни ключови думи или дълги ключови думи 
(изрази), наричат се още Long Tail Keywords



Видове ключови думи (този път за нас):

Ключовите думи са поне три вида според поведението на потребителя 
(и според количествата пари които докарват на сайта ви):
- Информационни - потребителят търси за нещо общо (високо 
конкурентните ключови думи са точно в тази графа). Обикновено след 
това първоначално търсене потребителят стартира ново, по-
специфично търсене.
- Думи за търсене с цел действие - потребителят търси да извърши 
нещо точно: да купи продукт или услуга, да намери ревю, да се 
абонира за бюлетин, да свали файл. Обикновено това са средно 
конкурентни и ниско конкурентни ключови думи.
- Бранд или навигационни: потребителят търси да открие специфичен 
продукт от специфична марка или търси нещо (продукт, услуга, файл 
или страница) в точно определен сайт (примери: 
"keyword+site:моятсайт.com" или "filetype:pdf site:3dwebdesign.org" ). 
Обикновено това са средно конкурентни и ниско конкурентни ключови 
думи. 



Видове ключови думи (този път за нас):

Истинските пари се изкарват от средно-трудните 
ключови думи!



Видове ключови думи (този път за нас):

Оператори за търсене: 
https://support.google.com/websearch/answer/136861?hl=bg
90% от потребителите в интернет не знаят как да търсят с тези оператори! Затова и 
без сайта ви да е класиран в Google за поне няколко средно конкурентни ключови 
думи сте загубени!

https://support.google.com/websearch/answer/136861?hl=bg


Видове ключови думи:

Ключовите думи са поне три вида според поведението на потребителя (и 
според количествата пари които докарват на сайта ви):

- Информационни - потребителят търси за нещо общо (високо 
конкурентните ключови думи са точно в тази графа). Обикновено след това 
първоначално търсене потребителят стартира ново, по-специфично 
търсене.
- Думи за търсене с цел действие - потребителят търси да извърши нещо 
точно: да купи продукт или услуга, да намери ревю, да се абонира за 
бюлетин, да свали файл. Обикновено това са средно конкурентни и ниско 
конкурентни ключови думи.
- Бранд или навигационни - потребителят търси да открие специфичен 
продукт от специфична марка или търси нещо (продукт, услуга, файл или 
страница) в точно определен сайт (примери: "keyword+site:моятсайт.com" 
или "filetype:pdf site:3dwebdesign.org" ). Обикновено това са средно 
конкурентни и ниско конкурентни ключови думи.



Основи на оптимизацията на сайтове:
Оптимизацията на сайтовете е два основни вида:
Вътрешна оптимизация (Onpage SEO): https://www.google.bg/search?q=onpage+seo&cr=countryBG
И външна оптимизация (Offpage SEO или линк билдинг - публикуване на публикации на други 
сайтове с линк към вашият сайт): https://www.google.bg/search?q=offpage+seo&cr=countryBG 

На тези картинки е показано как и защо се класират сайтовете - основни параметри на алгоритъма 
на Google: http://3dwebdesign.org/images/stories/seo/google-ranking-algorithm.gif  и 
http://3dwebdesign.org/images/stories/seo/google-algorithm-2.png

https://www.google.bg/search?q=onpage+seo&cr=countryBG
https://www.google.bg/search?q=offpage+seo&cr=countryBG
http://3dwebdesign.org/images/stories/seo/google-ranking-algorithm.gif
http://3dwebdesign.org/images/stories/seo/google-algorithm-2.png


Инструменти за Ключови думи:

Market Samurai (платен инструмент): goo.gl/RGv7u
Prodvigator (частично платен, работи само с Български и Руски 
ключови): http://goo.gl/9AzsJ1
Google Trends (безплатен): http://www.google.com/trends/
UberSuggest (безплатен): http://ubersuggest.org/
Majesticseo (частично платен): 
https://www.majesticseo.com/reports/keyword-checker
Keywords Analysis (безплатен, интегриран с Majesticseo): 
http://keywordsanalysis.eu

Неработещи добре с ключови думи на кирилица:
Wordstream (частично платен): http://www.wordstream.com/keywords
Semrush (платен): http://www.semrush.com/

http://goo.gl/RGv7u
http://goo.gl/9AzsJ1
http://www.google.com/trends/
http://ubersuggest.org/
https://www.majesticseo.com/reports/keyword-checker
http://keywordsanalysis.eu/
http://www.wordstream.com/keywords
http://www.semrush.com/


Market Samurai: Създаване на проект:



Market Samurai: Търсене на ключови думи



Market Samurai: Ключови думи



Market Samurai: Анализ на ключови думи



Market Samurai: Конкуренция по ключова дума



Market Samurai: английски думи



Prodvigator: Търсене



Prodvigator: Конкуренция



Prodvigator: За какво търсят потребителите



SemRush



Въпроси?



Полезни линкове

Инструменти за Ключови думи:
Market Samurai (платен инструмент): goo.gl/RGv7u
Prodvigator (частично платен, работи само за Български и Руски ключови): 
http://goo.gl/9AzsJ1
Google Trends (безплатен): http://www.google.com/trends/
UberSuggest (безплатен): http://ubersuggest.org/
Majesticseo (частично платен): 
https://www.majesticseo.com/reports/keyword-checker
Keywords Analysis (безплатен, интегриран с Majesticseo): 
http://keywordsanalysis.eu/top-bulgarian-keywords

Неработещи добре с ключови думи на кирилица:
Wordstream (частично платен): http://www.wordstream.com/keywords
Semrush (частично платен): http://www.semrush.com/

Други връзки:
Onpage seo оптимизация: http://3dwebdesign.org/onpage-seo.html
SEO уроци за начинаещи: http://3dwebdesign.org/seo-ръководство
Ключови думи и SEO оптимизация: http://3dwebdesign.org/ключови-думи-seo
Планиране оптимизацията на сайт: 
http://3dwebdesign.org/forum/planirane-optimizaciyata-na-sayt-t2121

Примери:
http://www.google.com/trends/explore#q=часовници
Видове ключови думи в Adwords: https://support.google.com/adwords/answer/2497836?hl=bg
Search operators: https://support.google.com/websearch/answer/136861?hl=bg

http://goo.gl/RGv7u
http://goo.gl/9AzsJ1
http://www.google.com/trends/
http://ubersuggest.org/
https://www.majesticseo.com/reports/keyword-checker
http://keywordsanalysis.eu/top-bulgarian-keywords
http://www.wordstream.com/keywords
http://www.semrush.com/
http://3dwebdesign.org/onpage-seo.html
http://3dwebdesign.org/seo-%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://3dwebdesign.org/%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B8-seo
http://3dwebdesign.org/forum/planirane-optimizaciyata-na-sayt-t2121


Благодаря ви!

Контакт с мен:

http://3dwebdesign.org/

http://3dwebdesign.org/eduard-dimitrov

https://twitter.com/web_design_seo

http://www.facebook.com/web.design.seo

https://plus.google.com/+EduardDimitrov

https://plus.google.com/+3dWebDesignOrg

http://3dwebdesign.org/
http://3dwebdesign.org/eduard-dimitrov
https://twitter.com/web_design_seo
http://www.facebook.com/web.design.seo
https://plus.google.com/+EduardDimitrov
https://plus.google.com/+3dWebDesignOrg
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